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Næstved den 20. august 2018 
 

I henhold til Vedtægter for Næstved Roklub, § 9, stk. 1, indkaldes der herved til: 

Ekstraordinær generalforsamling torsdag den 6. september 2018 kl.20:00 

 
§ 9 Ekstraordinær generalforsamling.  

1. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når bestyrelsen eller mindst 20 
stemmeberettigede medlemmer skriftligt anmoder bestyrelsen om det. 

2. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen. 
Indvarsling skal ske som for ordinær generalforsamling ved opslag i klubben og publicering på 
klubbens hjemmeside, dog er fristen kun senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen. 

3. Afholdelse skal ske senest fire uger efter indvarsling. 

 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent:  
 
Indkomne forslag: 
I henhold til Næstved Roklubs vedtægter: 
§ 5 Bestyrelsen.  
1. Klubbens anliggender varetages af bestyrelsen. Belåning eller salg af klubbens ejendomme 
skal godkendes af en generalforsamling.  

På given foranledning, skal bestyrelsen hermed anmode om generalforsamlingens tilslutning 
til, at klubbens ejendom på Svinø stilles som pant i Spar Nord - Næstved afdeling, for et beløb 
af kr. 300.000,- som stilles til rådighed som en kassekredit.  
Pantsætningen vil løbe fra medio september 2018, til beløbet er afviklet. 
 

2. Bestyrelsens motivation for forslaget:  
Næstved Roklub står overfor at skal have foretaget en totaludskiftning af klubhusets nedslidte 
tag. Taget er fra 1982, nedslidt og utæt. Der er foretaget faglig vurdering. Bestyrelsen vil i 
samme moment forsøge at igangsætte delvis renovering af damernes omklædningsrum i det 
omfang midlerne rækker. Arbejdet igangsættes efter standerhejsningen. 
Klubben har for nærværende modtaget 250.000 kr. i tilskud fra fonde og puljer, herunder fra 
Næstved kommune. Pengene fra kommunen skal anvendes i 2018, hvorfor det er nødvendigt 
at igangsætte arbejdet på trods af at vi fortsat mangler at inddække ca. 200.000 kr. Dertil er 
behovet for kassekreditten opstået. 
Bestyrelsen arbejder for at få de restende (og yderligere) penge hjem i form af yderligere 
fonds- og puljetilskud. Det vurderes at være muligt. Bestyrelsen har fået konsulentbistand til 
processen. 
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